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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania &bdquo;Vistula-Terra Culmensis&rdquo; otrzyma³o dotacjê w ramach
organizowanego konkursu og³oszonego przez Urz±d Marsza³kowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Priorytet IX
Programu operacyjnego Kapita³ Ludzkidzia³anie 9.5. &bdquo;Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich&rdquo;. W ramach projektu bêdzie mo¿na nabyæ kwalifikacje dotycz±ce rêkodzie³a artystycznego
(szyde³kowanie, haftowanie, koronkarstwo, biedermeier, decoupage, malowanie ceramiki, wieñce na ka¿d± okazjê),
co jest celem g³ównym projektu. Ponadto projekt zak³ada poprawê poziomu wykszta³cenia mieszkañców wsi, wzrost
aktywno¶ci mieszkañców wsi, przeciwdzia³anie marginezacji i wykluczeniu spo³ecznemu, podniesienie ¶wiadomo¶ci w
zakresie korzy¶ci p³yn±cych z kszta³cenia.Rêkodzie³o to jeden pomys³ów na to by wykorzystuj±c tradycjê,kulturê móc
w przysz³o¶ci poprawiæ swój byt materialny. Ka¿dy z uczestników otrzyma za¶wiadczenie potwierdzaj±ce nabycie nowych
kwalifikacji. Rekrutacja uczestników opieraæ siê bêdzie na prostej metodzie z uwzglêdnieniem zasady równych szans w
tym równo¶ci p³ci. W odpowiedzi na og³oszenie o naborze uczestników z wyznaczonym terminem zg³oszeñ
skierowanym do mieszkañców LGD ustalona zostanie lista uczestników kursu ( na podstawie zg³oszeñ). Wiêcej
informacji na temat naboru uczestników uka¿e siê wkrótce na stronie internetowej oraz w formie og³oszeñ. terminy i
miejsca szkoleñ ZAKOÑCZENIE WARSZTATÓWWarsztaty przeprowadzi³a Akademia Kszta³cenia Zawodowego z
siedzib± w Toruniu (www.akademie.com.pl) oferuj±c nam swoich najlepszych szkoleniowców, którzy chêtnie nie¶li pomoc
uczestnikom warsztatów.
Uczestnicy mogli nauczyæ siê szyde³kowania, haftowania, koronkarstwa, sztuki zdobienia decpupage oraz biedermeiere,
co jest obecnie bardzo modne, malowania ceramiki oraz robienia wieñców.
Ka¿dy z uczestników kursu móg³ skorzystaæ z porady szkoleniowca lub pomocy, je¿eli nie radzi³ sobie z jakim¶ zadaniem.
Z rozmów z uczestnikami wynika, ¿e najtrudniejsza by³a sztuka zdobienia drewna (tace, serwetniki). Efektem koñcowym
warsztatów by³o wykonanie przez ka¿d± z uczestniczek pude³ka na upominki, wieñców, tacy oraz serwetnika, wazonu,
ozdobnej figurki oraz wielu serwet. Ka¿da z Pañ wykonane prace mog³a zabraæ ze sob± do domu, co dodatkowo
mobilizowa³o je by wykonywaæ je wk³adaj±c w prace ca³e swoje serce. I tak te¿ siê sta³o, bo wykonane prace s±
naprawdê na wysokim poziomie. Ze strony akademii uczestnicy mogli liczyæ codziennie na kawê praz co¶ s³odkiego, co
dawa³o zapa³ i energiê do pracy.
Warsztaty odbywa³y siê po 5 godzin dziennie przez 9 dni w ka¿dej grupie i zosta³y przeprowadzone na terenie
czterech wy¿ej wymienionych gmin w miejscowo¶ciach Cepno, Lisewo, Kolno oraz w Grudzi±dzu. Razem zosta³o
przeszkolonych 40 osób, które za¶wiadczenia o odbytym kursie oraz o zdobytych kwalifikacjach otrzymali na oficjalnym
zakoñczeniu warsztatów, które odby³o siê 16 wrze¶nia br. w Wabczu (¶wietlica wiejska). Na spotkaniu podsumowuj±cym
warsztaty mo¿na by³o zobaczyæ wszystkie wykonane prace.
Spotkanie rozpocz±³ Prezes &ndash; Jerzy Rabeszko, nastêpnie wyst±pi³ przedstawiciel z Akademii Kszta³cenia
Zawodowego, po czym puszczono prezentacjê z przebiegu warsztatów. Kolejnym etapem spotkania by³o wydanie
za¶wiadczeñ o odbytym kursie a nastêpnie wszystkich uczestników oaz zaproszonych go¶ci &ndash; Wójtowie Gmin
wchodz±cy w sk³ad LGD, którzy s± wiceprezesami w Lokalnej Grupie Dzia³ania zaproszono na poczêstunek
przygotowany przez restauracjê Hotel Centralny z Che³mna. Spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosferze. Fotografie z
zakoñczenia
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